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Suomessa on kymmenen upeaa kansallista kaupunkipuistoa. Turun 
kansallinen kaupunkipuisto perustettiin maailman ympäristöpäivänä 
5.6.2013 eli vuonna 2023 juhlimme kymmenvuotista puistoamme. 
Turun lisäksi kansalliset kaupunkipuistot on perustettu Hämeenlin-
naan, Heinolaan, Poriin, Hankoon, Porvooseen, Kotkaan, Forssaan, 
Kuopioon ja Kokkolaan. Puiston perustamista hakee kaupunki ja pe-
rustamispäätöksen tekee ympäristöministeriö. 
 
Kansallinen kaupunkipuisto on arvomaisemien verkosto: kulttuuri- ja 
luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus. Puisto 
sisältää tarinan kaupungin historiasta, kehityksestä ja kulttuurihisto-
riasta ja se kattaa luonto ja arkkitehtuurikohteiden lisäksi urbaanin 
viihtymisen ja matkailun tärkeimmät kohteet. Turun kansallisen kau-
punkipuiston alue on kuin helminauha rakkaimmista ja arvokkaim-
mista paikoistamme. 
 
Toimintakertomus ja -suunnitelma on tehty erityisesti kaupungin asi-
antuntijoita ja päättäjiä varten. Toimintakertomusta tarvitaan, jotta 
voimme seurata kansallisen kaupunkipuiston alueen kehitystä sekä 
tehdä kokonaisuudesta entistä tunnetumman ja vetovoimaisemman. 
Toimintakertomukseen kootaan alueen käytön ja kehittymisen kan-
nalta merkittävimmät päätökset ja muutokset sekä alueen monipuo-
liset tapahtumat. Toimintakertomuksen avulla seurataan kansallisen 
kaupunkipuiston ja samalla koko kaupungin tavoitteiden toteutu-
mista sekä nostetaan vireillä olevia suunnitelmia esille. 
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1. Turun kansallinen kaupunkipuisto  
 
Turun kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin viher- ja virkistysverkoston arvokkainta ydinaluetta, noin 
15 km Airistolta Kuralan elävän historian kylään saakka. Puiston ytimenä on Aurajoki-miljöö. Kaupunki-
puiston alueet ulottuvat Kuralan kylämäestä ja Aurajokilaakson kulttuurimaisemasta muun muassa Yliop-
pilaskylän, Turun vanhan kaupunkikeskustan sekä Chiewitzin serpentiinin ja Kakolan entisen keskusvan-
kilan kautta aina Ruissaloon saakka. Laajaan, 2 200 hehtaarin kokoiseen kaupunkipuistoon mahtuu koko 
Turun tarina esihistorialliselta kaudelta nykypäivään saakka. Kaupunkipuistoa voidaan jatkossa myös 
laajentaa. 
 
Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kaupunkimaisen ympäristön erityisten arvojen säilyttämiseksi ja 
hoitamiseksi. Puistoon kootaan vain sellaisia arvoalueita, jotka kaupunki on päätöksillään osoittanut kau-
punkipuiston tarkoitukseen sopiviksi. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi kaavoissa virkistysalueiksi tai suo-
jeltaviksi kortteleiksi osoitetut alueet. Kokonaisuuden on täytettävä ympäristöministeriön tiukat kriteerit 
laajuudesta, eheydestä, jatkuvuudesta, ekologisuudesta ja kaupunkikeskeisyydestä. Osa-alueiden on 
liityttävä toinen toisiinsa ja puistosta tulee olla yhteys luonnonalueisiin tai maaseudulle. 
 
Kansallisten kaupunkipuistojen perustaminen tehdään maankäyttö- ja rakennuslain pohjalta. Kaupunki-
puistolle tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelma. Puiston perustaminen ei itsessään ole maankäyttöä 
suoraan ohjaava oikeusvaikutteinen päätös. Oikeusvaikutteisuus on seurausta niistä maankäytön pää-
töksistä, joiden mahdollistamana kaupunkipuisto on perustettu. Tämä on tärkeä lähtökohta mm. kaavoja 
uusittaessa, sillä uusienkin päätösten tulee tukea kaupunkipuiston tarkoitusta. 
 
Kansalliselle kaupunkipuistolle tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelma. Turussa hoito- ja käyttösuunni-
telma laadittiin puiston perustamisen yhteydessä. Suunnitelma sisältää sekä yleisiä että alue- ja kohde-
kohtaisia kehittämistavoitteita ja ehdotuksia hoitotoimenpiteiksi, jotka on otettava huomioon aluetta kos-
kevissa suunnitelmissa. 
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Turun kansallisen kaupunkipuiston kohokohdat. 

 

2. Toimintakertomus 2016–2020 
 
 

2.1 Uusia tapoja kokea kaupunkipuisto 
 
Historian ja tulevaisuuden ja museo 
 

Turun uusin museo, Historian ja tulevaisuuden 
museo valmistuu Turun linnan edustalle Linnan-
niemeen, josta suunnitellaan uutta elämyksel-
listä kaupunginosaa tiivistyvien satamatoiminto-
jen ympärille. Vuonna 2020 käydyn Linnannie-
men ideakilpailun voitti liettualais-suomalaisen 
After Partyn kilpailuehdotus Kolme palaa, jossa 
museo sijoittuu nykyiselle terminaalialueelle. 
Uuden museorakennuksen lisäksi Historian ja 
tulevaisuuden museo on eri paikkoihin ja alus-
toille rakentuva elämyksellinen ja vuorovaikut-
teinen kokonaisuus, jota on alusta alkaen suun-
niteltu yhdessä turkulaisten, alueen yritysten ja 
yhdistysten sekä korkeakoulujen kanssa. 
 
 
 
  

Virtuaalinäyttely vuoden 1827 paloa edeltävään kaupunkiin pe-
rustuu laajan tutkimustyön pohjalta tehtyyn kaupunkimalliin. 
Näyttelyssä voi liikkua 360°-näkymissä, joita on tehty yhteensä 
15 eri kohteesta. Kuvakaappaus Historian ja tulevaisuuden mu-
seon Digimuseo.fi -palvelusta. 
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Kaupunkipuisto on arkeologinen nähtävyys 
 
Turun ainutlaatuisena erikoisuutena on, että 
maan päältä kadonnutta kaupunkia pääsee 
kokemaan aidossa ympäristössään. Aboa 
Vetus & Ars Nova -museossa on pysyvästi 
esillä arkeologien esiin kaivamia aikakerrok-
sia: rakennusten kellareita, katuja ja kujia oi-
keilla paikoillaan. Keskustan alueella raken-
tamista edeltää lähes aina arkeologiset tutki-
mukset, jotka paljastavat paljastuu maan 
nielemää maisemaa ympäri kaupunkia. Tu-
run museokeskus tarjoaa lisäksi 3D-visuali-
sointiin perustuvia virtuaalisia seikkailuja pa-
loa edeltävään kaupunkiin osana Historian ja 
tulevaisuuden museo -konseptia. 
 
Turun yliopiston arkeologian oppiaine käyn-
nisti 2020 tutkimushankkeen, jossa selvite-
tään autioituneita keskiaikaisia kylänpaikkoja 
ja niiden kasvillisuutta Turussa, Kaarinassa 
ja Raisiossa. Hankkeessa järjestettiin ope-
tuskaivaukset Maarian kirkonkylässä kesällä 
2020. Vuonna 2021 tehtiin kaupunkiarkeolo-
gisia tutkimuksia liittyen raitiotien suunnitte-
luun ja kaupungintalon laajentamiseen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
. 
 

  

Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeen alussa toteutettiin 
”Turku Goes 1812” -virtuaalisia ryhmäopastuksia paloa edeltä-
vään kaupunkiin tapaamaan entisajan turkulaisia. Kierrokset pi-
dettiin talvella 2019 historian museon pop up- tilassa Auraka-
dulla ja saman vuoden kesällä Turun linnassa. 
 
 
 

 

Kesällä 2018 pääsi tutustumaan Katedralskolanin liikuntasalin 
alta paljastuneisiin poikkeuksellisen hyvin säilyneisiin raunioi-
hin arkeologisessa pop up -museossa ”Turku goes Under-
ground”. Huikean suosion saavuttaneessa esittelyn näki pe-
räti 4 414 kävijää. Kierroksilla 
 
 
 

 

Kaupungintalon paikoitusalueella tehtiin kesällä 2021 uudis-
rakentamista valmistelevat koekaivaukset 
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Korona lisäsi puistojen ja metsien arvostusta 
 

Vuosien 2020–21 korona-pandemia vai-

keutti erityisesti matkailu- ja ravintolaelä-

mää. Kotona pysyttelyn vastapainona ul-

koilun ja retkeilyn suosio kasvoi nopeasti ja 

kansallisesta kaupunkipuistosta tuli het-

kessä entistä suositumpi virkistyskohde. 

Vilkastuminen näkyi erityisesti Ruissalossa 

ja Koroisten alueella. Korona lisäsi lähellä 

olevien viheralueiden, reittien ja kulttuu-

rinähtävyyksien arvostusta, mutta lisäänty-

neestä käytöstä seurasi myös kulumista ja 

roskaantumista sekä kunnossapidon kus-

tannusten kasvua. Luonnossa liikkumisen 

hyödyt ovat kuitenkin haittoja suuremmat. 

Odotamme, että lähiliikkumisen suosio tu-

lee jatkumaan aiempaa useamman harras-

tuksena myös normaalioloissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maailman kauneimman saariston pääkaupunki 

 
Kevään 2019 lopulla käynnistynyt kaksivuotinen Archipelago Access -hanke tuo meren lähemmäs turku-
laisia ja kehittää Turun ja Tukholman välistä saaristoa matkailukohteena. Kesällä 2021 julkistettiin uusi 
karttapohjainen verkkopalvelu matkailijoita varten. Vuonna 2022 Merikeskus aloittaa toimintansa. Kes-
kuksen ideointia varten avattiin taiteilijoiden vetämä maksuton Merikeskus Pop Up Forum Marinumiin. 
 
Föllärit, vesibussit ja muut mukavat liikku-
miskapineet 
 

Kaupungissa liikkumisen tavat ovat lyhyessä 

ajassa monipuolistuneet ja liikkuminen muokkaa 

jatkuvasti myös kaupunkipuiston kokemistapoja 

ja tuo alueelle uusia käyttäjiä.  

 

Fölin vesibussiliikennettä kokeiltiin 2017. Hui-

man suosion vuoksi seuraavana kesänä aloitet-

tiin säännöllinen kesäliikennöinti Aurajoen ja 

Ruissalon välille. Vuonna 2018 otettiin käyttöön 

niin ikään supersuosituiksi tulleet Föli-pyörät, 

jotka poljettiin talkoovoimin tuomiokirkolta asemil-

leen. Vapunpäivän avajaistilaisuuden juonsivat 

“Föllärit” ovat ympärivuotisessa käytössä. Nastarenkailla 

pääsee huristelemaan kansallista kaupunkipuistoa talvi-

liukkaillakin. Jokivarsi ja Yliopistonmäki kuuluvat vahvem-

min ylläpidettyihin talvipyöräilyn testireitteihin. 

 

Talvi 2020–21 oli runsasluminen ja Turun viheralueille tehtiin useita 
latuja koneellisesti ja hiihtäen. talven ulkoilijat suosivat erityisesti 
Ruissaloa.  
 
Turvallisen matkailun tueksi Turku otti käyttöön Clean & Safe -mal-
lin, jonka avulla alan toimijat viestivät terveysturvallisesta viihtymi-
sestä kaupungissa. 
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Ylen sohvaperunoista tutut turkulaiset Osku Valtonen ja Juhani Koskinen, joista tuli sittemmin kaupunki-

puiston videosarjan leppoisat isännät. Pyörät uusitaan keväällä 2022, jolloin vaihtuu myös palveluntuot-

taja. Uudet pyörät ovat käytössä vuoteen 2026 saakka. 

 

Sähköpotkulaudat ilmestyivät katukuvaan keväällä 2019 ja vappuna 2021 toimintansa aloittivat BikeTaxi 

-yrityksen fillaririksat. Kesällä 2020 Skipperi-vuokravenepalvelu laajeni Turkuun. Aurajoella on jo useita 

kesiä voinut veneillä sähkökäyttöisillä Låna-veneillä, joihin saa tilattua myös piknik-korin. Kaupunkipuis-

ton voi kiertää tuttuun tapaan myös melomalla. Kanootteja voi vuokrata Halistenkosken Myllärintalosta, 

jossa toimivat Aurajoen opastuskeskus ja kesäkahvila.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uusia ravintoloita Aurajoelle 

 

Turku on ravintolakulttuurin keidas ja kaupunkipuisto on 

täynnä sekä historiallisia että moderneja ravintoloita. Kau-

punkipuisto muuttui koronakesänä suureksi ravintolapuis-

toksi, kun kokoontumisrajoitukset inspiroivat keksimään uu-

sia tapoja nauttia hyvästä ruuasta ja seurasta kauniissa kau-

punkiympäristössämme. Kokeilulla tuettiin paikallisia ravinto-

layrittäjiä ja elävöitettiin vanhaakaupunkia keskieurooppalais-

ten piazzojen hengessä. Hyvien kokemuksien ansiosta Tuo-

miokirkon yhteisterassia päätettiin jatkaa vuoteen 2023 

saakka. Kesällä 2021 alueelle tuli vanhojen yrittäjien lisäksi 

uusia toimijoita sekä kaupunkiviljelyä. 

 

Alajuoksulle ja merelle mielivän melojan ei enää tarvitse raahata me-

nopeliä Myllärintalolta saakka, sillä vuonna 2020 Halistenkosken ala-

puolelle valmistui runkoputkista rakennettu, viherkattoinen kanootti-

häkki. 

Somehitiksi nousseen Kakolan funikulaarin avajaiset pi-
dettiin keväällä 2019. Suomen kuntatekniikan yhdistys 
palkitsi samana keväänä rinnehissin kuntatekniikan ra-
kennushankkeena. 
 

 

Tekniikaltaan uudistunut Föri palkittiin Kuntateknii-
kan saavutus -tunnustuksella 2018. Suomen vanhin 
edelleen liikennöivä julkinen kulkuneuvo sai sähkö-
moottorin 2017.  
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Vuonna 2017 Turkuun avattiin peräti pari-
kymmentä uutta ravintolaa. Niistä moni si-
joittuu kaupunkipuistoon: Nooa (kuvassa), 
Gastropub Löytö, Roster, Nerå, Sergio`s al 
Mare (nykyisin Zaké Pizzeria & Wine Bar), 
Kivi ja Bruukki sekä uusittu Teini.  
 
 
 
 
 
 
 
Tuomiokirkon yhteisterassia kesällä 2020. 

 

 
Itäiselle Rantakadun suojellun satamanosturin juurelle avattiin syksyllä 2020 ravintolapaviljonki 
Crane322. Entisen Wärtsilän pumppaamorakennuksen kellarin päälle toteutettu rouhea uudisrakennus 
voitti vuoden 2020 hyvän rakentamisen palkinnon. Vastarannalla, vierasvenesataman puolella olevaa 
paviljonkia laajennettiin 2017, jolloin siinä avautui ravintola Nooa. 
 
Aurajokeen on suunnitteilla elämyk-
sellinen ulkoilmakylpylä ravintola- ja 
kahvilapalveluineen. Allas Sea Poolia 
pyörittävä Töölö Urban voitti liikepaik-
kakilpailun Kaarna-nimisellä ehdotuk-
sellaan. Myllysillan ja Aurasillan väliin 
sijoitettavan ympärivuotisen jokikylpy-
län suunnittelusta vastaa arkkitehtitoi-
misto OOPEAA.  
 
 
Kaarna, havainnekuva Töölä Urban Oy. 
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Ruissalon telakan mastovaja on 
varastokäytössä vain veneilykau-
den ulkopuolella. Kesäksi se vain 
siivotaan ja siihen avautuu merel-
linen pizzeria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Kaupunkipuistoverkoston toiminta 

 

Verkostotoiminta organisoitui 
 
Kaupunkipuistokaupungit ovat järjestäneet vuosien ajan yhteisiä tapaamisia. Yhteisen toiminnan tehos-
tamiseksi kaupunkipuistoista vastaavat asiantuntijat järjestäytyivät 2016 ja Turku valittiin verkoston pu-
heenjohtajaksi. Verkoston ohjausryhmä päättää mm. yhdessä edistettävistä ajankohtaisista teemoista, 
yhteisistä hankkeista sekä vuositapaamisten sisällöstä. Vuonna 2016 verkosto kokoontui Kotkassa, 2017 
Forssassa, 2018 Heinolassa ja 2019 Kuopiossa. Vuoden 2020 tapaamisen emäntänä oli Porvoo, mutta 
koronatilanteen vuoksi tavattiin etäyhteyksin. Vuosi 2021 oli myös poikkeus, jolloin vain ohjausryhmä ko-
koontui Hämeenlinnassa. Turku järjestää tapaamisen 2023, jolloin oman puistomme perustamisesta tu-
lee kuluneeksi kymmenen vuotta. 
 

Toiminnan painopiste viestinnässä 
 
Verkostotoiminnan keskeinen tavoite on kaupunkipuistojen tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen. 
Tällä hetkellä suunnitellaan mm. markkinointi- ja viestintäsuunnitelman tilaamista. Lisäksi on tekeillä ver-
koston kaupunkeja hauskalla tavalla esittelevä videosarja, joka on suunnattu erityisesti lapsille, nuorille 
ja lapsiperheille. Visiomme on olla yhteä tunnettuja kuin kansallispuistot. 
 
 

2.3 Näkyvyys ja osallisuus 
 
Videosarja YouTubessa ja Facebookissa 
 
Turun kansallisesta kaupunkipuistosta julkaistiin 19 videon sarja Youtubessa ja Facebookissa vuoden 
2020 alussa. Kesäkuussa 2021 videoiden katseluja oli kertynyt jo yli 1,6 miljoonaa! Suosituimmat pätkät 
esittelivät Kullannuppu-hevosta, Ruissalon huviloita ja Kuralan kylämäkeä. 
 
Ruissalon luontovideot  
 
Rannikko-Life -hankkeen yhteydessä tehdään Ruissalon luontoa eri vuodenaikoina esitteleviä videoita ja 
klippejä opastuksen käyttöön. Videot tulevat ainakin nähtäväksi Ruissalossa kasvitieteellisen puutarhan 
kosketusnäytöille sekä Ruissalon nettisivuille. Rannikko Lifessä hoidetaan Turun Natura-alueita ja kehi-
tetään luonto-opastusta. 
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Aamuset 
 
Osana Turun Sanomien Uusi Turku -juttusarjaa järjestettiin ihanimman Turku-kohteen äänestys helmi-
kuussa 2016 (TS 5.3.2016). Äänestyksen kärkeen sijoittui useita kohteita kaupunkipuistosta. Aurajoki-
ranta oli ylivoimaisesti suosituin kohde, toiseksi tuli Vähätori ja kolmanneksi Pääkirjasto. Kupittaan seik-
kailupuisto pääsi kuudenneksi. 

Kaupunkipuistovideoista suosituin oli heti yli 120 000 katselua saanut jakso 7, jossa Kullannuppu isäntineen esitteli kokemuksi-
aan kansallisesta kaupunkipuistosta. 

 
Vuoden 2021 kaupunginosa on Turun kansallisessa kaupunkipuistossa!  
 
Ensimmäiseen kaupunginosaan kuuluvat mm. Piispankadun asuinalue ja yliopiston kampus. Alueella on 
lisäksi useita yrittäjiä ja muita toimijoita. Kotiseutuliiton tunnustuksessa painotettiin tällä kertaa sitä, että 
asukasyhdistykset toimivat aktiivisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kumppanuudella 
on polkaistu käyntiin mm. Aurajoen Itäisen rantareitin täydentäminen Arkkipiispantalon kohdalta. 
 
”Kyllä se ehdottomasti on meri ja Aurajoki rantoineen!” 
 

Turun sanomat järjesti loppukesällä 2020 kyselyn, jossa sai hehkuttaa, mikä Turussa on parasta. Kan-
sallinen kaupunkipuisto on kaupunkilaisten sydämen asia, sillä vastauksissa korostuivat Aurajokimai-
sema, monipuolinen luonto ja upea kulttuuriympäristömme sekä kahviloiden ja ravintoloiden luoma kau-
punkitunnelma. Aurajoen ja Ruissalon lisäksi erityismainintoja saivat myös mm. Koroinen, Föri ja Funiku-
laari. 
 
Kupittaanpuistolle kansainvälinen tunnustus 
 
Kupittaanpuistolle myönnettiin 2020 kansainvälinen Green Flag Award -tunnus. Kupittaa sai erityismai-
ninnan ympäristövaikutusten hallinnasta ja ensiluokkaisesta kasvillisuuden, erityisesti puistopuiden, kun-
nossapidosta. Palkinnon saamista perusteltiin lisäksi mm. Kupittaan merkityksellä kaupungin ekologi-
sessa verkostossa ja hiilitavoitteiden saavuttamisessa.  
Englantilaisen Keep Britain Tidy -organisaation Green Flag tunnust hallinnoi ja kehittää Suomessa Viher-
ympäristöliitto ry. Tunnustusten tarkoitus on vakiinnuttaa standardit laadukkaasti ylläpidetyille viheralu-
eille. Vuonna 2020 Green Flagin saivat Suomessa myös Lepaan kampuspuisto, Lahden Pikku-Vesijär-
ven puisto, Tampereen Hatanpään Kartanonpuisto ja arboretum sekä viisi puistoa Kotkassa Vesipuisto, 
Katariinan Meripuisto, Jokipuisto, Sibeliuksenpuisto ja Fuksinpuisto. 
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Kupittaanpuisto. 
 

Kaupunkipuiston merkkipäivät 
 

Vuoden 2016 3-vuotissyntymäpäivillä eräs pyöräretken pysäkeistä oli Lönnrotinpuisto, jossa mm. sai tietoa Turun muista hie-

noista reiteistä. Kuvat Janne Laine. 
 
Kansallisen kaupunkipuiston viisivuotispäivien 2018 kunniaksi järjestettiin Ruissalon kasvitieteellisessä 
puutarhassa perheille suunnattu luontopäivä. Ohjelmassa oli luontoaiheista askartelua, luontopolku, hu-
vilakävely sekä Kasvitieteellisen puutarhan opastuskävelyitä. Päivän säätila oli erittäin kylmä ja myrskyi-
nen joka vaikutti siihen, että osallistujia oli melko vähän. Juhlavuotena järjestettiin myös kaksi kansalli-
nen kaupunkipuisto -seminaaria, toinen kaupungin työntekijöille ja toinen, kaikille avoin tilaisuus Sigyn 
salissa. Työryhmä päätti, ettei jatkossa järjestetä erillistä kaupunkipuistopäivää, vaan puistoa juhlistetaan 
eri tavoin muiden tapahtumien yhteydessä, jolloin ihmiset tavoitetaan paremmin. 
 
Vuonna 2017 kansallista kaupunkipuistoa juhlittiin Suomi 100-teemalla yhteistyössä Aurajokisäätiön ja 
Metsähallituksen kanssa teemalla Siipiveikkojen yö. Kesäkuisessa tapahtumassa tutustuttiin Aurajoki-
laakson öiseen luontoon Koroisissa ja Halisissa. Ohjelmassa oli mm. melontaa, esittelyä yöperhosista, 
lepakkoretki sekä yölaulajaretki. Tapahtumassa oli kansallisen kaupunkipuiston infopiste. 
http://aurajoki.net/tapahtumat/siipiveikkojen-yo-kaupunkiluontotapahtuma-17-6-2017-klo-18-24/ 
 
Kolmivuotispäivien 2016 kunniaksi järjestettiin polkupyöräretki, jossa kuntoiltiin kansallinen kaupunki-
puisto ”päästä päähän”. Pyöräretki alkoi Kuralan kylämäestä ja päättyi Turun Linnaan. Matkan varrella oli 
kohde-esittelyjä ja Lönnrotinpuistossa kansallisen kaupunkipuiston oma infopiste. 
 
 

http://aurajoki.net/tapahtumat/siipiveikkojen-yo-kaupunkiluontotapahtuma-17-6-2017-klo-18-24/
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Asukasbudjetti 
 
Asukasbudjetti on Turun tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Turkulaiset pää-
sevät ehdottamaan, kehittämään ja äänestämään, miten miljoona euroa käyte-
tään vuosittain. Vuonna 2020 startannut asukasbudjettiin osallistui 3000 turku-
laista, jotka äänestivät asukkaiden ehdotusten perusteella kootuista 239 suunni-
telmasta.  Näistä toteutukseen eteni 52 hanketta. Hankkeiden kokonaisvastuu 
on kaupungilla, mutta toteutus tehdään yhdessä ehdottajien kanssa. Toteutuk-
seen äänestettiin mm. Koroisten ja Nummenkeskuspuiston virkistysalueiden ke-
hittäminen ja kunnostus sekä Halistenkosken opastus. Virnamäen piknikpaikka 
asennetaan 2021. 
 

 
Opastuksen uudistaminen 2019–2020 
 
Turun kaupungin opastamisen konsepti sai vuonna 2020 suomalaisen Fennia Prize Winner -
palkinnon. Opastuksen ekosysteemi -hankkeessa kehitettiin kaupungille opastejärjestelmä 
parantamaan palvelujen ja paikkojen löydettävyyttä. Suunnittelun takana on kaupunkiorgani-
saation monialainen yhteistyö ja palvelumuotoilu, jossa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä. 
Studio Muotohiomon laatimassa suunnitelmassa opastamista tarkastellaan palveluna ja siinä 
korostuu reittimäisyys, käveltävyys ja pyöräiltävyys sekä palveluiden ja julkisen liikenteen 
saavutettavuus. Uudet yhtenäiset opasteet sijoitetaan entistä näkyvämmin, siten että arvok-
kaimmilla paikoilla, kuten Aurajokirannassa, opasteet ovat kapeammat antaen enemmän tilaa 
ympäristölleen. Kaupunkikuvaltaan neutraalimmassa ympäristössä, esimerkiksi Kupittaalla 
opasteet ovat kooltaan suurempia. 
 
 
 
Uuden opastuskonseptin mukainen kapea pyloni. 

 
 

Viheraluepalautteet 
 
Kaupungin viheralueista saadaan paljon palautetta. Palautteiden pohjalta viheralueita pyritään ylläpitä-
mään ja peruskorjaamaan siten, että ne palvelisivat viheralueiden käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Pa-
lautteet auttavat kohdistamaan resursseja oikeisiin asioihin ja paikkoihin. Asukkaat ovat lähiympäris-
tönsä toimivuuden ja viihtyisyyden parhaita asiantuntijoita. Kansallisen kaupunkipuiston alueelta tulee 
keskimäärin 350 palautetta vuosittain. Suurin osa koskee puistoja. Palautetta tulee runsaasti myös leikki-
paikoista, valaistuksesta ja puhtaanapidosta. Korona-aika lisäsi yhteydenottoja huomattavasti. Vuonna 
2020 palautteet lisääntyivät 40 %. 
 
 
Valtakunnallinen Vihervuosi 2016 
 
Vuosi 2016 oli valtakunnallinen Vihervuosi. Teemavuoden tehtävänä on lisätä tietoisuutta viheralueiden 
merkityksestä ja korostaa rakennettujen viherympäristöjen ja luonnon potentiaalia elämänlaadun paran-
tamisessa. Kansalliset kaupunkipuistot olivat vahvasti mukana järjestämässä Vihervuoteen liittyviä ta-
pahtumia. Kaupunkipuistot olivat esillä valtakunnallisilla viherpäivillä kesäkuussa Jyväskylässä.  
 
Turussa vihervuoden tempauksena toteutettiin kaupungin kaunistamisrahaston varoilla kaupunkiviljely-
kokeilu. Turku oli ensimmäinen kaupunki, joka antoi maksutta viljelijöille laatikot ja mullan, jotka toimitet-
tiin asukkaiden pyytämiin paikkoihin. Kokeilun päätteeksi järjestettiin viljelijöiden yhteinen sadonkorjuu-
juhla Kupittaanpuistossa. Reilut 500 kaupungin asukasta kasvatti kesän aikana satoa ja silmäniloa. Vilje-
lyä on jatkettu joka kesä ja innostus on aina vaan kasvanut. Laatikoiden ympärille on syntynyt paljon 
muutakin yhteistä. Viljelyksillä on järjestetty mm. juhlia, sirkusta ja musiikkiesityksiä. Turun yliopisto te-
kee tutkimusta laatikkoviljelystä urbaanina yhteisöllisenä ilmiönä. Laatikkoviljely on ollut monelle helppo 
tapa tutustua harrastukseen, ja osa onkin luopunut laatikoista siirtyäkseen palstaviljelijöiksi. Myös palsto-
jen käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta ja uusia viljelypaikkoja otetaan jatkuvasti käyttöön. 
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Vuoden 2016 kokemuksista koottiin kaupunkiviljelijöiden ystäväkirja. 

 
 
 
 
Viljelylaatikkoja Koroisissa. 

 
Yhdessä ympäristössä 
 
Yhdessä ympäristössä on museokeskuksen osallisuushanke, jossa asukkaat pääsevät hoitamaan kult-
tuuriympäristöjä ja samalla saavat niistä kiinnostavaa tietoa. Hanke käynnistyi kesällä 2021 tutustumalla 
Kuralan muinaisjäännöksiin ja kulttuurikasveihin sekä punamultaamalla kylän uudet pälkkiaidat. Hank-
keessa järjestetään talkoiden lisäksi mm. opastettuja kävelyjä ja seminaareja. 
 

 
Punamultamaalausta Kuralassa. 
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Kaupunkipuisto Turun matkailun verkkopalveluihin 
 
Kansallinen kapunkipuisto on otettu mukaan Turun matkai-
lun VisitTurku ja KissMyTurku -verkkopalveluihin. VisitTurku 
on suunnattu ensisijaisesti alan ammattilaisille ja Kiss-
MyTurku turisteille ja lähimatkailuun.  
 
Esitteet 
 
Kansallisten kaupunkipuistojen verkoston tiivistettyä yhteis-
työtään toteutettiin kaikkien kaupunkipuistokaupunkien yh-
teinen Suomi 100- juhlavuoden esite vuonna 2017. Esit-
teessä korostuvat suomalaisen maiseman historialliset vai-
heet ja kaupunkiympäristöjemme rikkaus. Esitteiden kanssa 
samaan aikaan tehtiin verkoston yhteinen posteri ja 
jokaiselle kaupungille oma posteri samalla ilmeellä. 
 
 
 
Opastaminen 
 
 
Reitit mobiilisti Citynomadista 
 
Citynomadi-reittipalvelusta (www.citynomadi.com/) on saa-
tavilla suosittuja reittiopastuksia, joiden kautta voi tutustua 
itsenäisesti tai omalla porukalla kansalliseen kaupunkipuis-
toon. Citynomadista saa myös kaikki Paavonpolut ja kult-
tuurikuntoilureitit sekä muita teemareittejä. Reittien lisäksi 
palvelusta löytää kaikki historialliset puistot. Opastuksia on 
runsaasti myös selkokielisinä.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesään 2021 mennessä Citynomadi-reittejä oli ladattu lähes puoli miljoo-
naa. Suosituimpia ovat olleet Ruissalon reitit, Paavonpolut sekä taiderei-
tit. 
 

  

http://www.citynomadi.com/
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Ruissalon kartat 
 
Kulttuurikuntoilun karttasarjaan koottiin uusi Ruissalon kartta. Kulttuurikuntoilun kartat opastavat helppo-
kulkuisille selkeille reiteille. Kartoissa tuodaan esille alueellisia erityispiirteitä sekä mielenkiintoista tietoa 
mm. alueen historiasta, luonnosta ja kulttuurista. 
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/kulttuurikuntoilureitit/ruissalon-kulttuurikuntoilureitti 
 
Ruissalon reittikartta 
 
Ruissalossa on paljon erilaisia reittejä. Reittikartta päivitettiin 2019. Kartta on saatavilla Ruissalon erilai-
sissa palvelupisteissä ja internetissä. 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ruissalon_kartta_2019_0.pdf 
 

 
 
Koroisten reitit ja opastuksen kehittäminen 
 
Aurajoen yläjuoksun alue on kulttuuri- ja luonnonympäristöltään erittäin monipuolinen ja helposti saavu-
tettava. Koroisten ja lähiympäristön opastuksen ideointi on käynnistynyt kesällä 2021. Alueella testataan 
uusia opastamisen tapoja yhdistämällä digitaalisuuden mahdollisuuksia ja perinteistä kyltein ja esittein 
toteutettua opastamista. Pilotoinnissa painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja esteettömyyttä, jotta liik-
keelle lähteminen olisi kaikille mahdollisimman helppoa. Koroisten rantareitti valaistiin 2021 (tästä lisää 
seuraavassa luvussa). 
 

2.4 Kunnossapito ja investoinnit 
 
 
Kulttuurin juhlavuosi 2021 
 
Turku juhlii kulttuuria, yhteisöllisyyttä ja 
yhteistyötä kulttuuripääkaupunkivuoden 
2011 hengessä mm. istutuksilla, viljely-
laatikoilla ja kukkasipulien istutustalkoilla  

https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/kulttuurikuntoilureitit/ruissalon-kulttuurikuntoilureitti
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ruissalon_kartta_2019_0.pdf
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Juhlavuonna seurataan meneillään olevien 
merkittävien kulttuurin infrahankkeiden 
edistymistä. Historian ja tulevaisuuden mu-
seo sekä uusi konserttitalo tulevat vahvis-
tamaan Turun asemaa eurooppalaisena 
kulttuuripääkaupunkina. Juhlavuoden oh-
jelma sisältää pieniä ja suuria tapahtumia. 
Myös kaupungin omat kulttuurilaitokset tar-
joavat parastaan merkkivuoden kunniaksi. 
Juhlavuosi alkoi maaliskuun lopussa koris-
tamalla teatterisilta narsissein. Huhti-
kuussa Turun puistoihin ripustettiin asun-
not sadalle uudelle linnulle poikasineen. 
Kulttuuripönttöjen pesinnöistä ja asukkai-
den lajimuutoksista on koottu tietoa koko 
kymmenen vuoden ajalta. Pöntöt rakentanut 
Mikko Laine Linnunpontto.com:sta kertoo, 
että tarve pesille on ollut todellinen: ”Kulttuu-
ripääkaupunkivuodesta lähtien keskimääräi-
nen pesimäprosentti on ollut 81 %”. 
 
 
Kaupunkipuistossa on kiva leikkiä! 
 

Turun kaupungin leikkipuistojen kehittämisohjelma Leikintekoa ohjaa seuraavien viiden vuoden ajan 
2021–2026 leikkipuistojen kehittämistä. Leikkipuistojen rakentamisessa ja peruskorjauksessa on tavoit-
teena viihtyisät leikkialueet kaikenikäisille. Leikkipuistot toimivat alueellisina kohtaamispaikkoina. Leikki-
puistojen toiminnoissa on huomioitu myös kaikenikäisten liikkuminen ja esteettömyys. Ohjelmakaudenai-
kana osallisuutta kehitetään ja erityisesti lasten osallisuutta lisätään. 
 
  

 

Kulttuuripönttöjen asentaminen pääsi Mtv-kanavan aamu-uutisiin ja 
Kymmenen uutisten loppukevennykseksi! Kuvakaappaus Mtv 
Uutisista. 

 



   
 

18 
 

Itäisen Rantakadun kehittäminen 
 
Kansallisen kaupunkipuiston ytimessä 
olevan jokivarren käyttöä ja toiminnalli-
suutta edistävä suunnitelma sovittaa yh-
teen pyöräilyn tarpeen, viihtymisen ja 
muut jokivarren toiminnot. Luvassa on li-
sää istutuksia ja oleskelupaikkoja sekä 
runsaasti uutta tekemistä: mm. leikkipaik-
koja, piknik-puistoja, rantalaitureita ja gal-
lerioita. Suunnitelman laadinta käynnistyi 
keräämällä asukkaiden ideoita ja toiveita 
syksyllä 2020. Keväällä 2021 valmistu-
neella suunnitelmalla luodaan turvallista, 
toimivaa, viihtyisää ja esteetöntä katuym-
päristöä. Hanke jatkuu yksityiskohtien 
suunnittelulla ja kustannusarvioiden ja to-
teutusaikataulun laatimisella. Laaja 
hanke valmistuu arviolta viidessä vuo-
dessa. Ensin valmistuvat pyörätiet. 
 
Koroisten rantareitin valaistus 
 
Koroisten polkuverkoston valaisua on toi-
vottu pitkään. Ympäristöministe-
riö on myöntänyt hankkeelle rahoi-
tusta kansallisten kaupunkipuistojen  har-
kinnanvaraisista kunnostus‐ ja kehittämis-
avustuksista 2020. Valaistus toteutetaan 
kesällä 2021. Halistenkosken ja Rautatie-
sillan välisellä osuudella valaistusta ra-
kennetaan noin kahden kilometrin mat-
kalla. Avustuksia myönnettiin kaikille kau-
punkipuistokaupungeille kaikkiaan 2,87 
miljoonaa euroa, jolla tuetaan kuntia sel-
viytymään koronan vaikutuksista. Samalla 
kehitetään kaupunkipuistoja ja edistetään 
asukkaiden liikkumista sekä lähiluontoon 
pääsyä. 
 
 
Jokipuiston reitti 
 
Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitel-
maan merkityn Jokivarren itäpuolen ran-
tareitin toteuttaminen on suunnitteluvai-
heessa. Arkkipiispantalolta yläjuoksulle 
avattava reitti toteutetaan samaan tapaan 
kuin vastarannallakin eli puisena laiturira-
kenteena. 
 
 
  

Itäisen Rantakadun ensimmäinen vaihe toteutetaan välille Rettiginrinne–
Sotalaistenkatu ja toinen Sotalaistenkatu–Purserinpuisto.  
 

Koroisten muinaisjäännösalueelle ei rakenneta valaistusta kohteen 
poikkeuksellisen korkean historiallisen arvon vuoksi. 

 

Jokipuiston länsirannan reitti saa  

parikseen vastavan reitin vastarannalta. 
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Ruissalon luontokoulu muutti kasvitieteelliseen 
 

Ruissalon luontokoulu eli entinen Tammenterhon luontokoulu siirtyi 
vuonna 2016 Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yhteyteen. 
Luontokoulun tilat uudistettiin 2017. Luontokoulu aloitti toimintansa 
vuonna 1995 Ruissalon Rantapromenadin varrella.  
  
  
Ruissalon telakalle hyvän rakentamisen palkinto 
 
Turun kaupunkikuvatyöryhmä myönsi vuoden 2019 hyvän rakentamisen 
palkinnon Ruissalon telakalle. Perustelujen mukaan telakan aluekoko-
naisuus edustaa elävää ja uutta kaupunkikulttuuria. Telakka kuuluu val-
takunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja sijaitsee Natura-
alueella. Maisema- ja luontoarvot ja telakan uusi elämä on saatu sovitettua toisiinsa hyvällä suunnitte-
lulla ja viranomaisten kanssa tehdyllä tiiviillä yhteistyöllä. Ruissalon telakka-alueen uudistamisesta on 
vastannut Alfons Håkans Oy. Muita mukana olleita toimijoita ovat olleet Forum Marinum, Turun kau-
punki, Arkkitehtitoimi Leino ja Sigge 
Arkkitehdit. 
 
- Telakan alueelle rakennettu koko-
naisuus on luonut uuden mahdolli-
suuden kokea merellinen Turku. 
Paikka on oikea aarre keskusta-alu-
een ulkopuolella, sanoo kaupunkiku-
vatyöryhmän puheenjohtaja, kaavoi-
tuspäällikkö Paula Keskikastari. 
 
Ruissalon telakalla, kuten muuallakin kansal-
lisessa kaupunkipuistossa yhdistyvät arkinen 
työ, liiketoiminta, kulttuuripalvelut, matkailu ja 
viihtyminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruissalon puistotien varrella sijaitseva Cho-
raeuksen lähteen ennallistamistyöt valmistui-
vat keväällä 2020. Alkuperäinen kivetys, joka 
tuli esille töiden yhteydessä, on nyt kunnos-
tettu ja tuotu kauniisti esille ja lähteen ympä-
ristö on siistitty.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puolalanpuiston ja Mannerheiminpuiston peruskorjaus 
 
Vuonna 2019 käynnistynyttä Puolalanpuiston peruskorjausta on jatkettu vuonna 2021. 
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Mannerheiminpuiston ja kentän perusparannus on tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana. Puiston moni-
käyttöisyyttä lisätään ulkoilun ja liikkumisen lisäämiseksi. Uudistus tehdään yhteistyössä asukkaiden 
kanssa.  
 
Kupittaan opasteiden uusiminen 

 
Kupittaanpuiston yleiset opasteet päivitetään 6Aika-hankkeessa kehitetyn Opastamisen ekosysteemi -
konseptin mukaisiksi. Opasteiden uusiminen on aloitettu vuonna 2021 yhteistyössä Liikuntapalvelukes-
kuksen kanssa.  
 
 
Volter Kilven katu 
 
Volter Kiven katu peruskorjattiin vuonna 2019. Katutila muutettiin liikennejärjestelyjen, istutusten ja mui-
den rakenteiden avulla aukiomaiseksi.  
 
Kansallisen kaupunkipuiston puut 
 
Puut ovat olennainen osa kansallista kaupunkipuistoa, alueella sijaitsee paljon arvokkaita puisto- ja katu-
puita. Puita hoidetaan suunnitelmallisesti ja tarvittavat paikkausistutukset tehdään heti kun istuttaminen 
on mahdollista. Vaikka puita joudutaan usein kaatamaan, puita istutetaan kuitenkin vielä enemmän ja 
puumäärä on jatkuvassa kasvussa.  
 

 
Kaupunkipuulinjaus hyväksyttiin kesäkuussa 2016 

  
Turku valittiin vuoden 2011 Euroopan puupääkaupungiksi. Jatkossa Turku aikoo olla pysyvästi Suomen 
puupääkaupunki. Kaupunkipuulinjaus koskee kaupungin omistuksessa ja vastuulla olevien rakennettujen 
viheralueiden katu- ja puistopuita, joita on noin 34 000 kpl. Puiden kaupunkikuvallinen merkitys on huo-
mattava. Tulevaisuuden kaupunkipuusto kohtaa uusia haasteita kaupunkirakenteen tiivistyessä, ilmas-
tonmuutoksen sekä lisääntyneiden kasvitautien ja tuholaisten vuoksi. Kaupunkipuulinjauksen tavoitteena 
on turvata tulevaisuudessakin terve ja monipuolinen puulajisto Turussa. Linjaus ohjaa sekä suunnittelua 
että puiden hoitoa. Visiona on, että Turku on tulevaisuudessa suuri kaupunkipuuarboretum. 
 
Kansapuistoon uusia lehmuksia 

 

Ruissalon Kansanpuistontien varrelle istutettiin uusia lehmuksia vuoden 2020 lopussa. Vanhoja huono-

kuntoisia puita typistettiin, jotta ne pysyisivät pystyssä ja säilyvät vielä lahoinakin erakkokuoriaisen 

elinympäristöinä. Myös vanhat kannot ja tyvet säilytettiin. Samassa yhteydessä uusittiin läheinen bussi-

pysäkki, parannettiin puistokäytäviä, nurmetukset, ojia ja rumpuputkia. Vanhat istuinpenkit korjattiin ja 

niiden istuinlaudat uusittiin.   

Kaupunki sai Rannikko-LIFE -hankkeelle EU:n rahoituksen, joka sisälsi yhteensä 50 uutta lehmusta. Jäl-

jelle jääneet seitsemän puuta istutettiin Auringonsuomustielle, Iso-Pukintielle ja Kuuvantielle. 

 
 
Urheilupuiston maisemanhoito 2020–2022 

 

Urheilupuistossa parannetaan alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä karsimalla suunnitelmallisesti pensaik-

koja ja huonokuntoista puustoa. Työ toteutetaan vaiheittain kolmen vuoden aikana. Puiston saavutetta-

vuutta parannetaan mahdollistamalla uusi kävelysilta Samppalinnan ja Urheilupuiston välille osana ase-

makaavanmuutosta 21/2017 Sepänkatu 1. 

 

Nimikkopuut 
 

Vuoden kulttuuriturkulaisiksi valitut vaikuttajat saavat omat kilvin varustetut nimikkopuunsa, jotka istute-

taan Samppalinnanpuistoon. Vuonna 2016 puun sai tietokirjailija Rauno Lahtinen ja seuraavina vuosina 
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oopperatähti Karita Mattila, säveltäjä Matti ”Rag” Paananen ja näyttelijä Janina Berman sekä vuonna 

2020 kirjamessujen perustaja Kari J. Kettula.  

 

Puun päivän tammia istutettiin kansalliseen kaupunkipuistoon vuonna 2016 Vartiovuorenpuistoon, 2017 

Tuomaanpuistoon, 2020 Urheilupuistoon sekä 2021 Kupittaanpuistoon. 

 
Jatkuvaa huolenpitoa ja ilahduttamista 
 
Kansallinen kaupunkipuisto on monimuotoinen ja sisältää arvokkaita metsäalueita, niittyjä, ketoja, käyttö-
viheralueita ja edustusviheralueita. Viheralueita hoidetaan valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisesti 
huomioiden alueiden erityispiirteet. 
 
Kaunistamisrahaston varojen käyttö suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Vuoden 2019 kaunista-
mishankkeissa tuotiin valoa keskelle pimeintä vuodenaikaa. Jouluvalot sytytettiin Brahen ja Porthanin 
puistoihin sekä Kupittaan lintulammelle. Lisäksi Aurajoen ylittävälle Teatterisillalle tehtiin satumainen Pa-
riisi-teemainen valo-, ääni- ja metsäteos liittyen kaupunginteatterin Amélie-musikaaliin. Teatterisilta on 
valaistu vuodesta 2016 lähtien eri näytelmien mukaisin vaihtuvin teemoin. 
 
Talvella 2020–21 pimeintä vuo-
denaikaa kevennettiin Valon 
polku -kokonaisuuden valotaide-
teoksilla ja kausivaloilla. Kes-
kusta-alueella valaistiin Aurajoki-
rantaa ja kaupungintalon puis-
tikko. Valaistut kohteet houkutte-
livat pimeältä piiloutuvia kaupun-
kilaisia ulkoilemaan valojen ja 
värien ääreen. Valon polku to-
teutettiin jälleen vuodenvaih-
teessa 2021–2022, jolloin valo-
teoksia sijoitettiin puistojen li-
säksi jokivarteen, kirjastokortte-
liin ja Brinkkalan pihalle. 
 
Jokavuotisten auringonkukkien 
lisäksi vuonna 2020 kylvettiin 
niittykukkia Koroisten alueelle 
sekä ympäri Turkua maisema-
pelloiksi, joista kukkia sai poimia 
myös omaan käyttöön. Yhteensä 
yli kuuden hehtaarin maisema-
pelloista saatiin runsaasti hyvää 
palautetta ja kylvöjä toteutetaan 
jatkossakin. 
 
 
 
Yhtenä Suomi 100-hankkeena perustettiin perunamaa Kupittaanpuistoon. Vuoden 2017 perunamaalla 
muistettiin ja kunnioitettiin entisiä sadan vuoden takaisia niukkuuden aikoja, jolloin kaupungin puistoja 
jouduttiin ottamaan hyötyviljelyyn. Turun Steiner-koulun oppilaat istuttivat perunat ja viljelyksen hoidosta 
vastasi 4H-yhdistys. Kauden päätteeksi järjestettiin sadonkorjuujuhla, johon kutsuttiin myös sotaveteraa-
neja. Lisäksi itsenäisyyden juhlavuosi näkyi kaupunkipuistossa Suomi 100 -teemalla mm. sipulikukka- ja 
kesäkukkaistutuksissa. 
 
 
 

Valon polku 2020–2021 sai runsaasti ihailua. Kuvissa Brahenpuisto ja Svante 
Dahlströmin puistikko Piispankadulla. 
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Teatterisilta on valaistu tunnelmallisesti eri vuosina vaihtuvin teemoin. Kuva tammikuulta 2020. 
 
 
 
 
Kupittaan lintulammen jouluvalaistus 
2020–2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupittaan puistokokonaisuutta kehite-
tään kaiken aikaa. Kesällä 2020 uu-
denlainen, puistomainen ratagolf, 
joka sai heti suuren suosion. 
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2.5 Luonnon monimuotoisuus 
 
 
Lumo-ohjelma käynnistyi 2021 
 
Turun kaupunki aloitti moniammatillisena yhteistyönä luonnon monimuotoisuusohjelman laadinnan ym-
päristöarvojen säilyttämiseksi. Ohjelmassa määritetään käytännön toimenpiteitä luonnon monimuotoi-
suuden turvaamiseksi ja edistämiseksi. Yksi päätavoitteista on ekologisten sini- ja viherverkostojen säi-
lyttäminen ja vahvistaminen. Asukkaat on kutsuttu mukaan valmisteluun. ”Yksittäisillä ihmisillä ja kunnilla 
on monia tapoja vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Usein ratkaisut ovat yksinkertaisia ja viihtyisyyttä 
lisääviä” kertoo lumo-ohjelmatyön projektipäällikkö Tanja Ruusuvaara-Koskinen. Kaupunki on merkittävä 
maanomistaja ja hoitaa suurta viheralueverkostoa sekä laajoja metsiä. Kaupunki vaikuttaa kasvillisuuden 
määrään kaavoituksen, yleisten alueiden suunnittelun ja rakennuslupien kautta.  Päätöksillään kaupunki 
määrittelee viheralueiden laajuuden, hoitotasot ja -tavat sekä valitsee istutettavat kasvit. Kaupungin vi-
heralueiden lisäksi kiinteistöjen pihat, pientareet, puusto, viherseinät ja -katot, jopa parvekekasvit muo-
dostavat arvokkaan verkoston, jonka eheyttä tulisi vaalia merkittävänä luonnon ja kaupunkilaisten hyvin-
voinnin edistäjänä. 
 
Ruissalo mukana Rannikko Life-hankkeessa 
 
Ruissalossa tammen elinvoimaisuutta kohennetaan poistamalla var-
jostavia puita. Hankkeessa hoidetaan myös kallioketoja ja niittyjä, 
poistetaan vieraslajeja sekä parannetaan lepakoiden talvehtimispaik-
koina toimivia kellareita. Lisäksi Ruissalon luontokoulun käyttöön on 
hankittu opetus- ja havaintovälineitä. Kasvitieteellisen puutarhan lam-
melle on rakennettu laituri luontokoulun vesinäytteenottoa varten ja ke-
sällä 2021 rakennetaan kota luontokoulun käyttöön. Hankkeeseen 
kuuluu myös kosteikon toteuttaminen Kallanpääntien varressa olevalle 
pellolle. Rannikko Life on EU-hanke, jossa parannetaan rannikon ja 
saariston luonnonsuojelualueiden elinoloja. 

 

 
 
 
Koroisten kosken kunnostus 
 
Rehevöitynyt Vähäjoen alin koskiosuus Koroistenniemellä kunnostettiin syksyllä 2021. Kiintoaineksen 
poiston ja sorastuksen jälkeen vesi virtaa paremmin ja koski soveltuu jokikaloille kutu- ja pienpoikaspai-
kaksi. Ennen kunnostusta koskialueen suursimpukkalajisto tutkittiin ja simpukat siirrettiin turvaan yläjuok-
sulle. 

 
Halistenkosken kalatien parannus 
 
Halistenpadon kalatietä jatketaan ylöspäin nykyisestä vedenottoaukosta 
ranta-alueen läheisyydessä. Vuoden 2020 alussa käynnistyneen hank-
keen tavoitteena on, että kalat pääsevät jatkossa nousemaan itse padon 
ohi ylävirtaan. Hankkeessa selvitetään myös nahkiaisen nousumahdolli-
suuden kehittäminen. Kalatie on rakennettu padon yhteyteen vuonna 
1995. Sen ongelmana on ollut vedenottorakenteen ajoittainen tukkeutu-
minen esimerkiksi ajopuiden takia. Kehitystyötä tekevät Turun kaupungin 
ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.  
 
 
Tällä hetkellä kalojen nousu ylävirtaan vaatii käsikäyttöistä kalahissiä ja kalojen poimi-
mista haavilla. Jatkossa kalat pääsevät itse kulkemaan kosken yli. 
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Laidunnus 
 
Laidunnuksessa luonnon monimuotoisuus lisääntyy, kun elintilaa vapautuu linnuille, pieneliöille ja kas-
veille. Laiduntaminen säilyttää ja palauttaa perinnebiotooppeja ja maaseudun kulttuurimaisemaa. Kura-
lassa on ollut karjaa jo rautakaudella. Kylämäen 22 hehtaarin laitumilla voi nähdä mullikoiden kisailua 
sekä lehmiä, lampaita ja hevosia. Karjataito järjestää kursseja laiduneläinten hoidosta Kuralassa, jossa 
voi opiskella vaikkapa kesälampuriksi. Ruissalon hakamaita ja rantaniittyjä ylläpitävät lampaat, hevoset 
ja ylämaankarja.  
 

Mullikoita Kuralan laitumilla 2021. 

 
2.6  Kaavoitus ja rakentaminen 
 
Maankäyttöä ohjaava laki uudistuu 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Kaupunkipuistoja koskevien säädösten on 
ehdotettu säilytettävän pääosin ennallaan. Uusi lakiesitys (kaavoitus- ja rakentamislaki) on luonnosvai-
heessa ja siitä annetaan lausunnot vuoden 2021 aikana. 
 
Kansallisen kaupunkipuiston laajentaminen 
 
Turun ja Kaarinan vihreät valtuustoryhmät tekivät 2018 aloitteen Luolavuoren, Katariinanlaakson, Rauvo-
lanlahden, Vaarniemen, Lemunniemen, Sauhuvuoren ja Auvaisten luonnon ja maiseman arvojen säilyt-
tämisestä sekä alueen virkistyskäytön kehittämisestä. Aloite sisälsi kansallisen kaupunkipuiston laajenta-
misen Turusta Kaarinaan. Turun osalta kaupunkipuiston laajentaminen näille alueille edellyttää kaavassa 
turvattua, kaupunkipuiston kriteerit täyttävää yhteyttä Korppolaismäeltä Katariinanlaaksoon. Tähän väliin 
sijoittuvaa Pihlajaniemeä (Heikkilän kasarmialue)  kaavoitetaan parhaillaan. Haasteena on, että osa ran-
nasta jää edelleen puolustusvoimien käyttöön suljetuksi alueeksi. Kaavoitus etenee alueen pohjoisosista 
kohti merta, jolloin kaupunkipuiston yhteyksiin vaikuttavat ratkaisut tehdään vasta seuraavissa vaiheissa.  
 
Valituskäsittelyssä olevan Hirvensalon osayleiskaavan tultua voimaan kaupunkipuistoa on mahdollista 
laajentaa Hirvensalon ranta-alueille (Papinsaari–Maanpää). Ehdotusvaiheessa oleva koko kaupungin 
yleiskaava puolestaan mahdollistaisi Nummen keskuspuiston alueen liittämisen kaupunkipuistoon. Kaa-
rina on omalta osaltaan keskeyttänyt laajentamisen valmistelut vuonna 2019. Kaupunkipuiston laajene-
minen Pitkäsalmea pitkin Kaarinaan mahdollistaisi myös Friskalanlahden luonnonsuojelualueen liittämi-
sen kaupunkipuistoon. 
 
Nummen keskuspuiston kohentaminen ja liittäminen kaupunkipuistoon oli yksi asukasbudjetin ehdotuk-
sista. Asukasbudjetin toteutusmuodoksi kaupunkipuistolaajennus ei sellaisenaan sovi, mutta on mahdol-
linen eri päätöksellä. Keskuspuiston eteläosassa on voimassa toteutumaton ja vanhentunut pienteolli-
suuskaava. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa tämä osa on osoitettu virkistykseen, mikä tukee kaupun-
kipuiston laajentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle entiselle kylätontille. 
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Kaupunkipuisto mukaan rakennusjärjestykseen 
 
Vuonna 2017 voimaan tulleeseen rakennusjärjestykseen kirjattiin 
aiempaa kattavammin tavoitteet luonnon ja kulttuuriympäristön arvo-
jen säilyttämisestä. Rakennusjärjestykseen kirjattiin myös, että raken-
nuslupaa myönnettäessä on otettava huomioon kansallisen kaupunki-
puiston arvojen säilyminen. Kaupunkipuistosta on mukana karttaliite, 
samoin valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä (rky). Uu-
sittu rakennusjärjestys tuli voimaan helmikuussa 2021. Kaupunkipuis-
ton osalta säädöksiin ei tehty muutoksia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viherkerroin tuottaa laadukkaampaa lähiympäristöä 
 
Uusi viherkerroin-työkalu ja mittari otettiin käyttöön rakentamisen ohjauksessa helmikuussa 2021. Viher-
kerrointa eli vihertehokkuuden tavoitelukua käytetään rakennusvalvonnassa ja asemakaavoituksessa. 
Viherkerroin on yksinkertainen laskentakaava, jolla arvioidaan rakennettavalla alueen kasvillisuuden ja 
pintojen määrää ja laatua sekä ympäristön kykyä viivyttää ja imeyttää hulevesiä. Hulevesien hallinnan 
lisäksi työkalu edistää ekologisempaa ja viihtyisämpää ympäristöä. 
 
 
Vanhankaupungin ja yliopistojen alueen kehittäminen 
 
Laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa laadittu Turun Historiallisen keskustan ja yli-
opistojen alueen kehittämissuunnitelma on kokonaiskuva alueen konkreettisesta kehittämisestä, jolla 
luodaan viihtyisämpää, elävämpää ja monikäyttöisempää ympäristöä. Suunnitelmaan sisältyy alueen 
historiaa kunnioittavaa täydennysrakentamista, uusia reittejä, sisäpihojen hyödyntämistä, siltoja ja uusia 
palveluja sekä kampusalueesta muodostuva uusi ja elävä kaupunginosa. Suunnitelma on jaettu viiteen 
erilaiseen osa-alueeseen: Vanhan Suurtorin korttelit, Tuomiokirkon ympäristö, Piispankatu, Yliopiston-
mäki ja alakampus. 

 
Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelma 2021. Kuva Lundén Architecture. 
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Keskustavisio 2050 ja keskustan kärkihanke 
 

Keskustan kehittäminen on yksi Turun vetovoimaa lisäävistä kärkihankkeista. Se perustuu tiiviissä vuo-

rovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa tuotettuun Keskustavisio 2050:een, jo esiteltiin elokuussa 2017. 

Keskustan kärkihankkeen yhteydessä päätettiin (kv 14.5.2018) käynnistää siihen kuuluvina toimenpi-

teinä useita kansallista kaupunkipuistoa kehittäviä hankkeita: 

 

• Vanhakaupungin konsepti 

• Valaistuksen kokonaissuunnittelu 

• Satumainen Aurajoki 

• Keskellä Turkua -valohanke 

• Aurajoen rantareitit 

• Historian museo 
 

Sytytä Turku 
 

Vuonna 2020 järjestettiin kaikille avoin Sytytä Turku -ideakilpailun keskustan elävöittämiseksi. Kaupunki 

toteuttaa parhaat ideat yhdessä ehdotukset tehneiden tahojen kanssa. Toteutukseen etenevät mm. 

Samppalinnan ja Urheilupuiston välinen Puistosilta (Hila Arkkitehdit), kaupunkilaisten omaa pop up -toi-

mintaa helpottavat tapahtumamatot ja Aurajoen varrelle sijoitettava ulkokuntosali. 

 

Turun linnan ympäristön ja sataman kehittäminen 
 

Turun kansallinen kaupunkipuisto on yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista suunnittelukohteista, 

sillä Linnanniemen kansainväliseen arkkitehtikisaan osallistui peräti 129 ehdotusta! 

 

Sataman alueen ympäristön parantaminen ja Linnanpuiston laajeneminen mahdollistaa uusien osien liit-

tämisen kaupunkipuistoon kulttuurihistoriallisesti merkittävällä jokisuun alueella. 

 

Tulevaisuuden ja historian museon sijaintipaikaksi valittiin Turun linnan ympäristö vuonna 2019. Alueen 

uudistamiseen tähtäävä kilpailu käynnistyi tammikuussa 2020. Kilpailun ohjelmassa korostettiin kansalli-

sen kaupunkipuiston merkitystä. Alueen kaavoitus on käynnistynyt ja museon on tarkoitus valmistua kau-

pungin 800-vuotisjuhlavuodeksi 2029. 

 

Satamassa on käynnistetty myös toinen kaavamuutos Ferry Terminal Turku. Uudet järjestelyt tehostavat 

satamatoimintoja ja vapauttavat tilaa alueen elävöittämiselle. Tämä tuo lisää nähtävää ja koettavaa kau-

punkipuiston läheisyyteen. Kaavan yhteydessä selvitetään myös Ruissalon kulkuyhteyksien paranta-

mista. 

 
Yleiskaava 2029 
 
Yleiskaava 2029 -luonnos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.11.2019. Ehdotusta käsiteltiin kaupun-
kiympäristölautakunnassa loppuvuonna 2020. Lautakunta päätti palauttaa ehdotuksen valmisteluun ja 
ehdotuksen hyväksymisestä päätetään uudelleen vuoden 2021 lopulla. Kansallinen kaupunkipuisto on 
merkitty yleiskaavan karttaan 7 Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset. 



   
 

27 
 

 
Yleiskaavaehdotuksessa kaupunkipuistoa koskee mää-
räys: ”Kansallinen kaupunkipuisto on perustettu alueen 
erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Alu-
eelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma. Aluetta kos-
kevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon kansallisen 
kaupunkipuiston tarkoitus.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vireillä olevat asemakaavanmuutokset punaisella ja voi-
maan tulleet sinisellä (aikaväli 2016–syyskuu 2021). 
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Raitiotie 
 
Raitiotien suunnittelua jatketaan laatimalla Tiedepuiston ja Sataman linjojen yleis- ja toteutussuunnitel-
mat. Suunnittelun tueksi käynnistettiin arkeologiset koetutkimukset kesällä 2021 Tuomiokirkon läheisyy-
dessä. Tavoitteena on tarkentaa varsinaisten kaivausten kustannuksia ja kestoa. 
 
Voimaan tulleet asemakaavanmuutokset 
 

• 11/2019 Tiililinnankatu 2, tullut voimaan 1.8.2020 
Kakolan joenpuoleiseen rinteeseen sijoittuva kaavamuutos perustui rakennusliikkeen saamaan 
poikkeamispäätökseen. Päätös edellytti kaavamuutosta, koska tulevien rakennusten paikat eivät 
vastanneet voimassa olevan asemakaavan rakennusaloja. Rakennusoikeutta ei muutettu. 
 

• 23/2018 Kylänkulma, tullut voimaan 7.8.2021 

Kaupunkipuiston ulkopuolella olevalle alueelle suunnitellaan arkkitehtonisesti tasokas opiskelija-

asuinrakennus, jonka alta purettava päiväkoti saa samalla uuden korttelialueensa. Kaavamuutos-

aloitteen tehnyt Turun Ylioppilaskyläsäätiö järjesti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa suunnit-

telusta arkkitehtuurikutsukilpailun 2017. 

 

• 18/2017 Koroisten siirtolapuutarha, tullut voimaan 1.8.2020 
Kaavanmuutoksella mahdollistetaan uuden siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen rakentaminen. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, muinaisjäännökset ja arvokkaat luonnonympäristöt 
suojellaan. Rautatiealuetta on laajennettu lisäraiteen rakentamista varten ja kävely- ja pyöräilyrei-
tin linjausta on hieman tarkistettu. 
 

• 21/2017 Sepänkatu 1, tullut voimaan 7.8.2021 

Pääosin kaupunkipuiston ulkopuolelle jäävällä kaavamuutoksella tutkittiin koulukiinteistön erilaisia 

maankäyttövaihtoehtoja, rakennussuojelua ja täydentämistä. Kaavalla suojeltiin Heidekenin tontin 

rakennukset sekä osa teknillisen oppilaitoksen rakennuksia. Samppalinnanvuoren ja Urheilupuis-

ton välille on mahdollistettu kävelysillan rakentaminen kaupunkipuistoon kuuluvalla alueella. 

 

• 23/2015 Herrainkulma, tullut voimaan kahdessa osassa 27.10.2018 ja 15.2.2020 

Kaavassa mahdollistettiin jo kaupunkipuiston valmisteluvaiheessa esillä ollut täydennysrakenta-
minen Turun ylioppilasteatterin (Linnankatu 24) tontille turvaten kävely- ja pyöräily-yhteyden säi-
lyminen Linnankadun ja Aurajokivarren välillä. Tontilla tehtiin arkeologiset kenttätutkimukset ke-
sällä 2019. Kaavalla suurennettiin Marinan tontin (Linnankatu 32) rakennusalaa hotellin laajenta-
miseksi kaupunkipuiston ja suojellun hotellirakennuksen arvot huomioon ottaen. Lisäksi kaavalla 
suojeltiin em. tonttien väliin jäävien tonttien (Läntinen Rantakatu 27, Linnankatu 28) rakennukset. 
Joen puoleisen tontin sisäosaan merkittiin pienen uudisrakennuksen ala. 

 
Havainnekuva Marinan laajennuksesta. Kuva SIGGE Arkkitehdit / Turun osuuskauppa. 

 
 

• 16/2014 Vesilinna, tullut voimaan 30.3.2019 
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Asemakaavanmuutoksella on suojeltu valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä (rky) 

sijaitseva vesisäiliörakennus (Vesilinna) ja muutettu kiinteistön käyttötarkoitus puistosta yhdys-

kuntateknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa myös tiloja kulttuuri- ja 

urheilutoimintaa varten. Samalla on mahdollistettu Vesilinnan laajentaminen. 

 

• 31/2017 Sirkkalan koulu, tullut voimaan 12.1.2019. 
Kaavanmuutoksella on mahdollistettu uuden koulurakennuksen toteuttaminen Sirkkalan koulun 
kortteliin osittain jo puretun rakennuksen tilalle. Käyttötarkoitusmerkintöjä on tarkistettu ja korttelin 
vanha rakennuskanta, joka on osittain peräisin jo paloa edeltävältä ajalta, on suojeltu. Myös mui-
naisjäännökset sekä piha-alueen muut kulttuuriarvot on merkitty säilytettäviksi. 

 

• 2/2016 Kakolan torni, tullut voimaan 30.6.2018 
Kaupunkipuiston ulkopuolelle jäävän, yksityisen maanomistajan aloitteesta laaditun kaavamuu-
toksen tavoitteena oli edistää alueen käynnissä olevaa toteutumista. Asemakaavassa muutettiin 
pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä ja selvitettiin korkean tornitalon soveltuvuutta valtakunnallisesti 
merkittävälle entiselle vankila-alueelle. Selvitys osoitti, ettei alue sovellu korkeaan rakentami-
seen.  

 
• 28/2015 Nahkurinpiha 3, tullut voimaan 24.9.2016 

Vaikutuksiltaan vähäinen kaavamuutos, joka rajautuu kansalliseen kaupunkipuistoon, mutta on 
puiston ulkopuolella. Asuinkerrostalon tontin rakennusoikeutta on nostettu, jotta ullakolla sijaitse-
vat tilat voidaan ottaa asuinkäyttöön. 
 

• 2/2015 Raunistulan silta ja pyörätie, tullut voimaan 20.3.2021 
Kaavalla tutkitaan pyörätien toteuttamista Erik Jorpeksen raitin ja Raunistulan rampin välillä. 
Kaava-alue ulottuu kaupunkipuistoalueen ulkopuolelle Raunistulaan, jossa selvitetään suojelutar-
peita ja täydennysrakentamista. 
 
 

Vireillä olevat asemakaavanmuutokset 
 

 

• 10/2020 Uusi konserttitalo, luonnos 6.11.2020 
 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan akustisen orkesterimusiikin esittämiselle tarkoitetun konsertti-
talon rakentaminen Itsenäisyydenaukiolle. Rakennuksen pääsali mitoitetaan 1300 katsojalle ja 
monitoimisali 350 katsojalle. Kaikki toimenpiteet Itsenäisyydenaukiolle tulee tehdä vaativan kau-
punkikuvallisen ympäristön ehdoilla siten, että turvataan ja vahvistetaan kaupunginteatterin, vi-
rastotalon ja Wäinö Aaltosen museon muodostamaa kokonaisuutta. Kaavoitusta varten tehdyissä 
arkeologisissa tutkimuksissa löydettiin mm. entisten makasiinien perustuksia. 
 

• 14/2019 Kaskenkatu 3, ehdotus 5.3.2021 

Kaavamuutos laaditaan yksityiselle maalle kaupungin aloitteesta rakennusten suojelutarpeen ta-
kia. Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuutta. 

 

• 7/2019 Kulttuurijokilautta, oas 22.5.2019 

Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää keskustan jokivarren toiminnallisuutta, tapahtumatarjon-

taa ja palveluja Turun kansallisen kaupunkipuiston kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia ar-

voja vaalien. Kaavalla mahdollistetaan ponttonirakenteisen, liiketoimintaan käytettävän rakennel-

man sijoittaminen Aurajokeen.  Kaupunki järjesti 2018 kilpailun Wäinö Aaltosen museon edustalle 

sijoittuvan “Kulttuurijokilautan” toimijan ja rakennuttajan valitsemiseksi. Kaupunginhallituksen 

kaupunkikehitysjaosto valitsi keväällä 2019 asiantuntijoiden esityksen mukaisesti kilpailun voitta-

jaksi Töölö Urban Oy:n ehdotuksen "Kaarna". Lisätietoa kilpailusta: http://www.turku.fi/kulttuurijo-

kilautta. 

 

 

http://www.turku.fi/kulttuurijokilautta
http://www.turku.fi/kulttuurijokilautta
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Kaupunkipuistoalueen läheisyydessä vireillä olevat kaavamuutokset 

 

• 19/2020 Turku Energian kortteli oas 30.11.2020 
Asemakaavanmuutoksella kehitetään korttelin toimivuutta ja eheytetään kaupunkikuvaa. Tavoit-
teena on kokonaisuus, jossa vanhojen voimalarakennusten innovatiivinen uusiokäyttö yhdiste-
tään uusiin asuinrakennuksiin. 
 

• 14/2020 Linnankatu 45, oas 30.9.2020 
Taloyhtiön aloitteesta laadittavalla asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan uusien kerrostalo-
jen rakentaminen. Tavoitteena on, että uudisrakentaminen on kaupunkikuvallisesti laadukasta ja 
huomioi lähiympäristön erityispiirteet. Kaavoituksen osana selvitetään 1950-luvun kerrostalon 
suojelutarpeet. 

 

• Linnanniemi 

 

6/2021 Historian ja tulevaisuuden museo, oas 15.6.2021 

8/2019 Ferry Terminal Turku, oas 5.1.202 

Satama-alueen suunnittelu on jaettu kahteen eri kaavamuutokseen. Kaavanmuutoksilla mahdol-

listetaan uuden satamaterminaalin ja sen tarvitsemien rakennuksien, liikenneyhteyksien ja pysä-

köintijärjestelyjen toteuttaminen ja sitä kautta satamatoimintojen tehostaminen. Vuonna 2020 jär-

jestettiin kansainvälinen ideakilpailu, jossa etsittiin sijaintivaihtoehtoja historian ja tulevaisuude-

museolle sekä Turun linnan ja Aurajokisuun kehittämiskonseptia. Kaavamuutoksella laajenne-

taan linnanpuistoa rantaan saakka. 

Historian ja tulevaisuuden museon kaavoitus perustuu Afterparty-ryhmän kilpailuvoittoon ”Kolme palaa”, jossa museo 
sijoittuu rantaan laajenevan Linnanpuiston laidalle. Kuvaan on rajattu suunnittelualue. 

 

 

• 3/2018 Herkules, luonnos 8.1.2019 KYLK 

Senaatti kiinteistöjen aloitteesta laadittavan kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa kaupun-

kikuvallisesti korkeatasoinen asuin- ja toimistokortteli jokirantaan. Rannan puoleisen empirepuu-

talon suojelumerkintä säilytetään. Voimassa olevassa kaavassa alue on osoitettu hallinto- ja vi-

rastorakennuksille. 

 

• 26/2018 Pihlajaniemi (Heikkilän kasarmialue), ehdotus 1.4.2021 
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Pihlajaniemen kaavoitus ja rakentaminen toteutetaan vaiheittain alkaen alueen pohjoisosasta Vä-

häheikkiläntien varresta. Kaavoituksen edetessä rantaa kohden voidaan luoda edellytykset kau-

punkipuiston laajentamiselle. Pihlajaniemelle luodaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen liittyvä 

merellinen ja urbaani kaupunginosa vähintään 5000 asukkaalle. Valtakunnallisesti merkittäviin 

kulttuuriympäristöihin kuuluvat kasarmirakennukset, luonnonympäristö sekä merenranta antavat 

lähtökohdan viihtyisän ja omaleimaisen asuinalueen toteuttamiselle. Aluetta kehitetään myös lii-

kunta- ja virkistysalueena. Osa alueesta jää edelleen puolustusvoimien käyttöön, mikä rajoittaa 

rantojen käyttöä. 

 

 

 

 

 
Pihlajaniemeen toteutetaan puolustusvoimille jäävän alueen kiertävä rantareitti (sininen katkoviiva), joka yhdistää Pihlajaniemen 
Uittamon ja Majakkarannan ulkoilureitistöihin. 
 
 

 

• 15/2017 Rauhankatu 19-21, ehdotus 24.8.2020 

Kaavanmuutoksella mahdollistetaan lisärakentaminen tontilla Rauhankatu 19-21. Samalla suojel-

laan korttelin nykyinen, valtakunnallisesti arvokas (rky) rakennuskanta ja Puistokadun puurivit. 

 

• 3/2017 Luostarinkatu 5, ehdotus 7.6.2021 

Kaavanmuutos laaditaan kaupungin aloitteesta kaupungin omistamalle tontille, jolle on tarkoitus 

mahdollistaa alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiva täydennysrakentaminen. 

 

• 22/2016 Pyhä Katariina, ehdotus 28.9.2017 
Pyhän Katariinan kirkon ympäristön vanhentuneet asemakaavat uudistetaan. Tonttirajat tarkiste-
taan vastaamaan nykyistä rakennuskantaa ja arvokkaan rakennuskannan säilyminen varmiste-
taan. Lisäksi mahdollistetaan pienimuotoinen lisärakentaminen. Myös alueen liikennejärjestelyjä 
sekä koulujen paikoituksen järjestämistä selkeytetään. 
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Läntinen Rantakatu  

 

• 9/2010 Uhrimäki, oas 8.8.2016 
Suunnittelualue kuuluu Aurajoen rannan osalta kaupunkipuistoon. Asemakaavanmuutoksen ta-
voitteena on tutkia asuinrakennusten sijoittamismahdollisuuksia puiston ulkopuolella Kuraattorin-
polun eteläpuolelle. Lisäksi selvitetään rakennusten suojelutarve ja tarkistetaan tonttien käyttötar-
koitusmerkinnät. 
 

• 8/2012 Koroinen, oas 2.5.2019 
Suunnittelualue on osittain kaupunkipuiston alueella ja osittain sen ulkopuolella. Kaavan tavoit-
teena on luoda edellytykset uudisrakentamiselle yleiskaavan mukaisilla alueilla sekä vahvistaa 
jokivarren alueita virkistyskäyttöön. Muinaisjäännösalue ja Koroistenniemen valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö suojellaan, samoin Vähäjoen luonnonympäristö. Liiken-
teellisenä tavoitteena on mahdollistaa uuden kadun rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle 
ja tämän kadun yhdistäminen nykyiseen Koroistenkaareen. Maarian kirkkosillan on tarkoitus pal-
vella jatkossa jalankulkua ja pyöräilyä. Muu rakentaminen sijoittuu kaupunkipuiston ulkopuolelle. 
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3. Seuranta 
 

Hoito- ja käyttösuunnitelman seuranta 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain kansallisen kaupunkipuiston työryh-
mässä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on pääosin esitetty kansallisen kaupunkipuiston säilytettäviä ja 
vaalittavia elementtejä. Toimenpiteistä monia on jo toteutettu tai suunniteltu. Hoito- ja käyttösuunnitelma 
on hyväksytty kansallisen kaupunkipuiston perustamisen yhteydessä ja se ohjaa kaupunkipuiston toi-
menpiteitä. Kaupunkipuiston kehittämistarpeet muuttuvat ajan mukana.  

 

 
Toimintakertomus ja -suunnitelma laaditaan jatkossa kolmen vuoden välein 

 
Toimintakertomus on tarkoitettu koosteeksi ja suunnittelun avuksi päättäjille ja kansallisen kaupunkipuis-
ton asiantuntijoille. Kertomus kokoaa kaupunkipuiston alueen käyttöön ja ylläpitoon ja arvoon vaikuttavat 
muutokset ja toimenpiteet sekä kuvaa tiedostusta ja yhteistyötä asukkaiden kanssa. 

 
4. Toimintasuunnitelma 2022–2024 
 

Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen ja toimenpiteet 
 

- Päätavoitteena on tehdä Turun kansallisen kaupunkipuiston alueita ja arvoja tunnetuksi viestin-
nän ja tapahtumien avulla. Yhteistyötä ja tiedotusta toimialojen kesken kehitetään. Ihanteena on, 
että eri toimijat hyödyntävät kaupunkipuistoa vapaasti itselleen sopivalla tavalla yhteiseksi iloksi. 
 

- Jatketaan Turun poikkihallinnollisen kaupunkipuistotyöryhmän toimintaa ryhmän toimintasuunni-
telman mukaisesti. 
 

- LUMO-ohjelman toimenpiteenä käynnistetään selvitys avoimien alueiden ja niittyjen monimuotoi-
suuden kehittämiseksi. Selvitystä laatii moniammatillinen työryhmä.  
 

- Kansallisen kaupunkipuiston tarkoitus ja erityiset arvot ovat lähtökohtina kaupunkipuiston alueen 
kaavamuutoksissa, kaupunkipuiston erityisiä arvoja tuetaan kaavamääräyksillä. Vastuutaho kau-
punkisuunnittelu. 
 

- Kehitetään opastusta saavutettavuutta painottaen. Tutkitaan digitaalisia mahdollisuuksia yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. Edistetään lähiliikkumista ja houkutellaan tutustumaan omaan 
ympäristöön. Selvitetään fyysisten opasteiden tarpeellisuutta ja hyödynnetään digitaalista opasta-
mista. Pilotoidaan opastamista kokeiluluonteisesti Koroisten ja yläjuoksun alueella. Kokeillaan 
reittien tuomista Turun palvelukartalle saavutettavuusominaisuuksille (mm. etäisyydet, esteettö-
myys, penkit, palvelut). Seurataan opasteiden käyttöä ja käytettävyyttä. Kerätään palautetta ja 
kehitetään opastamista edelleen huomioiden mahdollisimman monet kohderyhmät. 

 
- Osallistutaan kaupunkipuistojen verkostotoimintaan ja kehitetään yhteistyötä aktiivisesti verkos-

ton oman toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 

- 2023 on Turun kansallisen kaupunkipuiston juhlavuosi. 5.6.2023 tulee kuluneeksi 10 vuotta puis-
ton perustamisesta. 

 
 
 

                      

 


